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มจัฉาบาํบดั  

(fish therapy) 
  นพ.ทวีศกัด์ิ สิริรตัน์เรขา 

  จิตแพทยเ์ด็กและวยัรุ่น 

 

“มจัฉาบาํบดั” หรือ การนําปลามาช่วยในการบาํบดั (fish therapy) ดูเหมือนจะไม่เป็นที่คุน้หูนัก แต่ก็มีการ

นํามาใชใ้นการบาํบดัรกัษาทางการแพทยเ์ช่นเดียวกนั โดยเฉพาะโรคผิวหนังชนิดต่าง ๆ เช่น สะเก็ดเงิน (psoriasis) 

โรคผิวหนังอกัเสบเร้ือรงั (eczema) เป็นตน้ 

การเลี้ ยงปลาจะช่วยใหสุ้ขภาพจิตดีข้ึน ลดความวิตกกงัวล และคลายเหงาได ้ยงัมีการเลือกใชป้ลาสวยงาม 

เช่น ปลาเงิน ปลาทอง มาช่วยคลายเครียดในกลุ่มผูป่้วยโรคหวัใจและโรคความดนัโลหิต พบว่า ช่วยลดความดนัโลหิต

และอตัราการเตน้ของหวัใจ 

 ตูเ้ลี้ ยงปลา หรืออะควอเรียม ยงัช่วยใหผู้ท้ี่มีอาการสมองเส่ือมในสถานพกัฟ้ืนผูป่้วยสมองเส่ือม (dementia 

unit) มีอาการดีข้ึนในปัญหาดา้นการนอน อารมณ์หงุดหงดิ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และการไม่ร่วมมือ 

 การมองดูปลาในตูป้ลายงัช่วยลดพฤติกรรมก่อกวน (disruptive behavior) ในเด็กพเิศษได ้โดยเฉพาะใน

หอ้งเรียนหรือหอ้งบาํบดั ช่วยลดความเครียด ความวิตกกงัวล และช่วยใหส้งบอารมณ์ไดง้่าย (calming effect) 

 การไปชมปลาที่อะควอเรียมขนาดใหญ ่ก็สามารถช่วยใหอ้ารมณ์ดี ผ่อนคลาย ลดระดบัความวิติกกงัวลลงได ้

ยิ่งมีปลาหลากหลายชนิด หลากหลายสีสนั ปลาจาํนวนมาก ก็ยิ่งช่วยไดม้าก พบว่า ช่วยลดพฤติกรรมก่อกวนใน

ผูป่้วยอลัไซเมอร ์ 

ในประเทศตรุกี มีการทดลองนําเอาปลา "สไตรเกอร"์ (Strikers: Cyprinion Macrostomus) และ "ลิกเกอร"์ 

(Lickers: Garra Rufa) มาช่วยบาํบดัรกัษาอาการโรคผิวหนังสะเก็ดเงิน (psoriasis) โดยใหผู้ป่้วยลงไปแช่น้ําแร่

กลางแจง้ที่มีคุณสมบติัของธาตุเซเลเนียม (selenium) ราว 13 ppm มีความเป็นกรด-ด่าง 7.2 มีอุณหภูมิ 35 องศา

เซลเซียส วนัละ 2 ครั้ง รวม 8 ชัว่โมงต่อวนั จากน้ันปล่อยใหป้ลาลงแทะบริเวณที่เป็นผ่ืนใหค่้อย ๆ หลุดออกไป ซึ่ง

วิธีการรกัษาดงักล่าวตอ้งควบคุมอย่างใกลชิ้ดโดยแพทย ์และยงัไม่มีหลกัฐานทางวิทยาศาสตรย์ืนยนัว่าใชไ้ดก้บัผูป่้วย

ทุกคน 

การทําสปาปลา (fish spa) ที่นิยมกนัแพร่หลายตามแหล่งท่องเทีย่ว กเ็ป็นรูปแบบหน่ึงของมจัฉาบาํบดั 

ปัจจบุนั ปลาการร่์า รูฟา นิยมนําเขา้มาสู่ประเทศต่าง ๆ เพื่อใชใ้นธุรกิจประเภทน้ี 

ปลาการร่์า รูฟา (Garra rufa) หรือ ด็อกเตอร ์ฟิช (doctor fish) เป็นปลาน้ําจืดขนาดเล็กชนิดหน่ึงในวงศ์

ปลาตะเพียน มีขนาดความยาวเต็มที่ประมาณ 10 เซนติเมตร เป็นปลาพื้ นเมืองของภูมิภาคตะวนัออกกลาง แถบ

ประเทศตุรกี ซีเรีย จอรแ์ดน อิสราเอล ปาเลสไตน์ อิรกั อิหร่าน โดยอาศยัอยู่ในบ่อน้ํารอ้นหรือลาํธารที่มีอุณหภูมิ

ค่อนขา้งสูง จะหาอาหารใตน้ํ้ากิน ซึ่งไดแ้ก่ สาหร่ายและตะไคร่น้ํา แต่ดว้ยอุณหภูมิน้ําที่สูงทําใหอ้าหารอ่ืน ๆ สาํหรบั

ปลาจึงมีอยู่อย่างจาํกดั เม่ือมีผูท้ี่ลงไปแช่น้ําในบ่อน้ํารอ้นเหล่าน้ี ปลาการร่์า รูฟา จึงมาแทะเล็มผิวหนังชั้นนอกของผูท้ี่

ลงแช่เป็นอาหารแทน ก่อใหเ้กิดความรูสึ้กสบาย อนัเป็นที่มาของการทําสปาปลา 
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มีการศึกษาทางวิทยาศาสตร ์โดยสถาบนัทางการแพทย ์มหาวิทยาลยัเวียนนา พบว่า การใหป้ลาการร่์า รูฟา 

แทะเล็มผิวหนังช่วยบาํบดัโรคผิวหนังบางชนิดไดท้ี่ไม่มียารกัษา โดยพบว่าเม่ือปลากดักินผิวหนัง ทีเ่ป็นเกลด็ หรือขุย 

อนัเน่ืองมาจากอาการของโรคออกไป เป็นการเปิดโอกาสใหผิ้วหนังไดส้มัผัสกบัรงัสียูวีในระดบัที่ลึกลงไป ทาํใหผิ้วหนัง

มีพฒันาการเติบโตไดดี้ข้ึน  

 ประโยชน์ของการทําสปาปลา นอกจากช่วยกาํจดัเซลลผิ์วหนังที่ตายออกไปแลว้ ยงัช่วยลดปัญหากลิ่น เพราะ

ปลาช่วยกาํจดัแบคทเีรียและเช้ือรา กระตุน้ประสาทสมัผัสบริเวณเทา้และมือ และทําใหรู้สึ้กผ่อนคลายดว้ย 

ปัจจยัสาํคญัที่เอ้ือต่อการรกัษาโรคผิวหนังดว้ยมจัฉาบาํบดั คือ ปลาควรอยู่ในแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่มี

องคป์ระกอบเหมาะสม เช่น บ่อน้ําพุ บ่อน้ํารอ้น บ่อน้ําแร่ และมีแร่ธาตุสาํคญัที่มีส่วนช่วยในการรกัษาผิวหนัง เช่น 

เซเลเนียม เพราะมีส่วนช่วยในการเสริมสรา้งผิวหนัง ผลดัเปลี่ยนผิวหนัง สรา้งเซลลใ์หม่ และส่งผลต่อระบบภูมิ 

คุม้กนัของร่างกาย หรือแหล่งน้ําน้ันตอ้งมีความเค็มของน้ําที่เหมาะสม มีแสงแดดแสงอลัตราไวโอเลตในระดบัที่

เหมาะสมเฉพาะกบัแหล่งน้ําน้ันดว้ย 
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